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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţelor comune a celor două Comisii pentru buget, 

finanţe şi bănci ale Parlamentului din zilele de 20-21.12.1999 
 
 
 

În cadrul şedinţelor a fost audiat domnul deputat Decebal Traian Remeş 
propus pentru funcţia de ministrul finanţelor. 

La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi: 
- Dan Constantinescu 
- Sorin Pantiş 
- Nicolae Popa 
- Miron Chichişan 
- Mircea Ciumara 
- Aron Popa 
- Eugen Matiş 
- Constantin Avramescu 

şi domnii senatori: 
- Andreiu Oprea 
- Varujan Vosganian 
- Viorel Pană 
- Dan Constantin Vasiliu 

care au solicitat precizări legate în principal de politica financiar-fiscală pe care noul 
guvern intenţionează să o aplice în etapa imediat următoare; principalele obiective 
legate de inflaţia şi cursul valutar; care sunt proiecţiile legate de relaxarea fiscală şi 
consecinţele acesteia asupra bugetului de stat. 

S-a solicitat să se precizeze data depunerii proiectului de buget pentru anul 
2000 şi cum este concepută structura acestuia. 

De asemenea, s-a solicitat să se explice care sunt direcţiile de conlucrare cu 
organismele financiare internaţionale şi care este stadiul de negociere cu acestea. 
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După ce domnul deputat Decebal Traian Remeş a răspuns întrebărilor 
adresate de domnii deputaţi şi senatori, domnul preşedinte Dan Constantinescu a 
solicitat plenului comisiilor reunite modalitatea de vot : prin vot deschis sau secret. 

S-a optat în unanimitate pentru varianta votului deschis. 
Candidatura domnului Decebal Traian Remeş pentru funcţia de ministrul 

finanţelor a fost validată cu 21 de voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri.  
După validarea domnului deputat Decebal Traian Remeş, cele două 

Comisii pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului au participat împreună cu 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi 
servicii ale Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, Comisia pentru privatizare 
ale Senatului la audierea domnului deputat Mircea Ciumara pentru funcţia de 
ministru de stat. 

În continuare au fost finalizate următoarele proiecte de acte normative 
pentru care s-au întocmit rapoarte comune cu Comisia de specialitate a Senatului: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie al 
bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997.(PL188) 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 141/1999 
privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999.(PL367) 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi 
prin bugetul de stat şi prin bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 
1999.(PL337) 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.(PL353) 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 180/1999 privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 
36/1999.(PL463) 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie al 
bugetului de stat, ale conturilor anuale de execuţie ale bugetelor fondurilor 
speciale şi al contului general anual al datoriei publice, aferente anului 
1997.(PL263/98) 
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